GO(S)
kandidatpresentation
till ombud inför Sveriges socialdemokratiska
arbetarepartis 40:e ordinarie partikongress 2019

Partikongress 2019
Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 40:e ordinarie partikongress hålls i mars 2019 i Örebro.
Kongressen kommer att behandla ”Framtidsinriktad utbildningspolitik” och ”Partiet som organisation”.

Av 350 ombud har Göteborgsområdets partidistrikt att utse 9 ombud. Röstningen sker digitalt och pågår
19/11 - 2/12. Mer information om hur du röstar hittar du i följebrevet.
Kandidaterna har här fått möjlighet att presentera sig. Kandidaterna är listade i bokstavsordning.

Du ska alltså kryssa 9 personer av dessa 26 kandidater, när du röstar.

De har fått svara på följande frågor:
1) Vad anser du är det viktigaste som krävs av utbildningsväsendet (fokus gymnasieskola och insatser efter den) för att
Sverige ska stärka sin konkurrenskraft och välfärd?
2) Vad tror du behövs för att öka relevansen för Socialdemokraterna, och för att öka förtroendet för både vårt parti och
för vår politik i stort, de närmaste 10 åren?

Angelika Wais, Alingsås		

Yrke: Integrationspedagog 		
					Fackförbund: Vision
					Antal tidigare partikongresser: 0
Vi behöver satsa mer på lärare som jobbar med ungdomarna som går i gymnasieskola,
se efter de ungdomar som halkar efter i sin skolgång och ha pedagoger på plats som kan
hjälpa dem.
Jag tror att vi kan öka vårt förtroende genom att informera folk om vår politik och våra
värderingar, att alla är lika mycket värda oavsett kön och etnicitet.

Anton César, Alingsås		Yrke: Regionutvecklare			
					Fackförbund: Jusek
					Tdigare partikongresser: 0

Satsa på läraryrket! Se över strukturen på gymnasiet för minskad stress bland unga. Fler
tekniska- och IT-utbildningar med spetskompetens. Effektivisera valideringen av utländska
betyg för fler nyanlända i utbildning och jobb.
Vi ska återta den vänsterinriktade politiken för ett jämställt och jämlikt Sverige. Mer
lyhördhet både internt och i dialogen med väljare! Folkrörelsen måste förnyas med högre
närvaro bland invånare på gator, torg, arbetsplatser och bostadsområden.

Assar Wixe, Kungälv			Yrke: Elevresurs			
					Fackförbund: Kommunal
					Tidigare partikongresser: 0

Stärka den sociala tryggheten för studenter. Bygg ut högskolan och yrkesutbildningarna.
Riktade insatser som exempelvis studieskuldavskrivning till de som söker till bristyrken.
Våga satsa på folkbildning och livslångt lärande.
Mer värde till partimedlemskapet. Det ska göra skillnad att vara medlem i vårat parti.
Därför behöver interndemokratin förändras så att den enskilde medlemmens makt och
inflytande blir större över vår politik och organisation. Mer bildning och studier.

Känner du dig osäker inför röstningen eller inte har tillgång till den teknik som krävs, så kan din Arbetarekommun hjälpa till vid
omröstning. Se tid och plats nedan.
Ale
Björn Norberg 070-228 63 12
22/11 kl. 18:30 Folkets Hus, Nol
Alingsås
Simon Waern 073-332 89 28
måndagar 9-12 Partilokalen Alingsås
Härryda
Patrik Linde 076-649 49 73 		
28/11 kl. 18:00 Landvetter Kulturhus
Kungälv
Erika Sjöblom 070-928 76 13
21/11 kl. 17-19 Västra Strandgatan 2, Kungälv
Lerum 		
Olle Adolfsson 073-704 19 09
19/11 kl. 19:00 Villa Pomona
Lilla Edet
Margit Hvid 073-622 20 30 		
28/11 kl. 18:30 Hanteverksgatan 6 Lilla Edet
Mölndal
Pernilla Övermark 070-769 08 03 måndagar 14-15:30 Folkets Hus, Mölndal
Partille 		
Katarina Bosetti Kristoffersson
		
073-329 53 48 			
26/11 kl. 18:00 Hörsalen Kulturum
Stenungsund
Morgan Andersson 076-898 39 59 27/11 från kl. 16:00 Kommunhuset
Tjörn 		
Benny Halldin 070-893 66 11
20/11 kl. 19:00 Humlan, Kållekärr
Öckerö 		
Maria Brauer 070-276 36 95
20/11 kl. 17-18 Kommunhuset
Kan du inte just det datum som din arbetarekommun erbjuder hjälp, går det att rösta i någon av de andra arbetarekommunerna.
Du kan även få hjälp med röstning på partidistriktet, Västra Strandgatan 2 i Kungälv, vardagar 10-13.
TA MED FÖLJEBREVET. Det behöver du för att kunna rösta.

Dara Said Saber, Mölndal		
Yrke: Högskolestuderande 			
					Fackförbund: ingen
					Tidigare partikongresser: 0
Skolan ska vara en plats där eleverna ska inte hindras från att ställa utmanade och kritiska
frågor. Gymnasieutbildningen ska vara utformad så den är i sig är en vision av det framtida samhälle vi vill leva i.
För att vi socialdemokraterna ska få ökad förtroende bland medborgarna, så krävs att vi
ska prata om ideologi, samt ompröva paritets värderingar, principer och politik internt.
Samt att stärka och reformera partiet som organisation.

Elpida Georgitsi, Mölndal 		
Yrke: Undersköterska
					Fackförbund: Kommunal
					Tidigare partikongresser: 0
Jag tycker att det är viktigt att satsa på yrkesprogram som kan leda till en anställning efter
studenten. Samtidigt är det viktigt att det ska finnas yrkesutvecklingsmöjligheter i form av
vidareutbildning och att yrkesprogram ska ge behörighet till högskola.
Vi måste komma närmare arbetarna och leverera politik som är till arbetarnas fördel. Samtidigt så måste vi fokusera mer på det vi är bäst på, nämligen välfärden. Skola, vård och
omsorg är våra områden och vi måste leverera politik som är till för alla.

Emil Forsberg, Mölndal		

Yrke: Reparatör / Student
					Fackförbund: Kommunal, Transport
					Tidigare partikongresser: 0
Stärka utbudet av bostäder för studenter, (utan att tumma på boendemiljön) tillgodose
elevernas dygnsrytm, tex: starta senare på dagarna, längre terminer. Bättre uppföljning av
psykisk ohälsa i skolan genom gemensamma skoluniformer, bättre gemenskap.
Tillbaka till rötterna, gå två steg till vänster igen, börja arbeta med våra kärnväljare. Ej till
höger,stora reformer och motioner där vi är hårda & bestämda. Vi behöver fler arbetare
inom de höga positionerna för förtroendet. Börja lyssna på folket.

Eva Carlsson, Partille		
Yrke: Kommunalråd (Rektor)
					Fackförbund: Lärarförbundet
					Tidigare partikongresser: 3
Gymnasieskolan måste reformeras till en modern utbildning. Höga krav på dem som arrangerar utbildningar. Utbildningar med språkstöd för nyanlända särskilt inom bristyrken,
men också att forma en bättre valideringsprocess för människor från andra länder.
Vi måste ha en tydlig vision om vad vi vill med vår politik. Vi måste bli en folkrörelse igen
med många medlemmar, medlemskapets värde skall stärkas, erbjuda studier på olika nivåer, stärka samarbetet med de fackliga organisationerna även TCO förbunden

Fredrik Schandorff, Kungälv
Yrke: Förman			
					Fackförbund: Transport
					Tidigare partikongresser: 0
Arbetsmarknaden förändras och utvecklas i ett högt tempo. Det är viktigt att vi ger medborgarna möjligheten att utvecklas i samma takt med vidareutbildning och omskolning.
Det största problemet idag är bostadsbristen. Vi behöver lägga fram ett förslag på hur vi
kan bygga många och billiga bostäder. Det är viktigt att vi redovisar hur det ska genomföras och finansieras.

Ida Melin, Stenungsund		

Yrke: Undersköterska hemtjänst natt
					Fackförbund:Kommunal
					Tidigare partikongresser: 0
Jag tror att något av det viktigaste är att eleverna får bra studiero samt behöriga lärare.
Även att vi fortsätter tala om vikten att utbilda sig.
Jag tror att det är viktigt att bjuda in till samtal med allmänheten då det växande politikerföraktet måste motverkas. Det kan även vara att som parti visa upp sig ute och öppna upp
för dialog

Isabella Andersson, Ale 		

Yrke: Stödassistent
					Fackförbund:Kommunal
					Tidigare partikongresser: 0
Vi behöver stabila och kunniga studievägledare som kan guida och vägleda Sveriges elever
till rätt utbildning för färre avhopp. Ökade resurser till elevhälsan för mer stöttning till
elever. Den psykiska hälsan både påverkar och påverkas av skolgången!
Tydlighet, visa vad vi åstadkommit men också vad vi vill göra och hur. Väva in mer ideologi i vårt arbete. Modernisera vår politik, vi behöver visa att vi förstår att det är nya tider
men samtidigt ha samma kraft och energi som om det vore 1889.

Jim Aleberg, Ale 			Yrke: Metallarbetare			
					Fackförbund: IF Metall
					Tidigare partikongresser: 1

Eleverna skall känna sig trygga i skolan. Jag vill införa betald lärarutbildning för yrkesverksamma på arbetsmarknaden. Det skulle göra att fler äldre personer med erfarenhet hade
ekonomiska möjlighet att skola om sig.
Färre och smartare möten för att hinna engagera sig i lokalt föreningsliv. Färre centrala
strateger skall ge partidistriktet ekonomiska förutsättningar att stötta arbetarkommunerna
med exempelvis administration, hemsidor m.m. Mer digitala möten.

John Sporrong,Tjörn			Yrke: Elektriker		
						Fackförbund: Elektrikerförbundet
						Tidigare partikongresser: 0
I Sverige skall vi vara kunniga och konkurrenskraftiga. Det blir vi med bra lärare med rätt
lön för sitt jobb och god arbetsmiljö. Eleverna skall ha bra studiemiljö och program som
passar för individens lärande.
Jag tror om vi pratar mer ideologi och människors lika värde mer så skulle öka förtroendet
för oss. Och att tala till folket. Vi är hela folkets parti!

Johnny Alexandersson, Stenungsund
Yrke: Driftoperatör. (kemisk industri)
						Fackförbund: IF metall
						Tidigare partikongresser: 0
Jag är övertygad om att basen för lyckas med sin gymnasieutbildning läggs i grundskolan.
Jag vill se att man arbetar med avklarad gymnasieexamen som mål i grundskolan. Anpassa
studiesättet på högstadiet så det matchar gymnasiets studieförfarande.
Föryngring är alltid nyckeln till utveckling. Vi måste våga kliva åt sidan för att släppa fram
yngre partikamrater så de får synas och framföra åsikter. I arbetarkommunerna är vi dåliga
på just detta. Därför dyker det upp nya lokala partier.

Katarina Bosetti Kristoffersson, Partille Yrke: Samverkanslärare			
						Fackförbund: Lärarförbundet
						Tidigare partikongresser: 0

Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse, alla människor ska kunna
utvecklas efter sina styrkor och intressen. Vi ska stärka jämställdhetsarbetet i skolan genom
att arbeta aktivt med genuspedagogik och jämställdhetsintegrering.
Facklig-politisk samverkan och ett aktivt arbete för att minska klyftorna. Vi måste prata
om vikten av solidaritet och reformism för att uppnå jämlikhet. Vi ska bedriva politik som
ger människor framtidstro och utveckla välfärdspolitiken.

Katrin Hakopian, Mölndal			
Yrke: Verksamhetschef Socialföretag
						Fackförbund: Unionen
						Tidigare partikongresser: 0
För en mer jämlik skola som är grunden till jämlikt samhälle behöver vi ökat statligt ansvar
för skola & utbildning med hög kvalité. Parallellt med riktade stödinsatser till eleverna
under & efter med möjlighet att läsa om ämnen med bibehållet studiestöd.
Partiet ska stå för sina värderingar men i ett modernare samhälle. Samhälle med många
samhällsentreprenörer /affärsentreprenörer som bidrar till ännu mer hållbart samhälle.
Det vi kan bidra till är långsiktig och hållbar politik till alla medborgana.

Lena Orstadius, Ale			

Yrke: Barn/ungdomsledare 		
						Fackförbund: Vision
						Tidigare partikongresser: 0
Våga bryta klassrummet, med tillit mellan lärare och elev kommer lusten att lära.
Samverkan mellan skolor, universitet, kommuner, arbetsplatser, näringsliv mm får vi en
bred kunskap och oändliga möjligheter där alla elever arbetar mot samma mål.
Vi behöver prata om vad vår politik göra för skillnad för den enskilde individen.
Socialdemokrater arbetar för allas lika värde, det har vi alltid gjort och kommer alltid att
göra!

Margit Hvid, Lilla Edet		
Yrke: Maskinoperatör (textilindustrin)
					Fackförbund: IF Metall
					Tidigare partikongresser: 0
Gymnasiestuderande bör utbildas till det som arbetsmarknaden efterfrågar, med en stark
satsning på forskning, utveckling och utlandsstudier.
Vår värdegrund och ideologi måste lysa igenom och vi måste uttrycka oss ”på vardagsspråk” när vi pratar politik med medlemmar, väljare och medborgare.

Marita Gustafsson, Mölndal

Yrke: Nämndsekreterare			
					Fackförbund: Vision
					Tidigare partikongresser: 0
Utbildning anpassas efter individens förmåga att lära. Gymnasie- och lärlingsutbildningar är viktiga. Ta hand om alla individers kompetens. En allsidig utbildning kan förhindra
arbetslöshet och utanförskap och få fler i jobb.
Titta tillbaka på vårt partiprogram och riktlinjer. Har vi gått rätt i HUR? Kan vi göra på
annat sätt?

Melisa Nilsson, Stenungsund

Yrke: Utvecklare skola & arbetsliv
					Fackförbund: Vision
					Tidigare partikongresser: 0
Vi behöver bättre ta tillvara potentialen i hela arbetskraften och stärka sammanhållningen
i samhället. Stärka färdigheter och kompetenser för en bättre matchning mot arbetsmarknadsbehovet. Vidare behöver vi främja arbetsintegrerade sociala företag.
Vi behöver fortsätta visa att vi klarar av att genomföra nödvändiga reformer, att vi är
handlingskraftiga – vi ser samhällsproblemen och vi har lösningar. Förtroende handlar om
transparens. Vi behöver stärka övertygelsen om att framtiden är påverkbar.

Patrik Linde, Härryda 		

Yrke: Lärare/oppositionsråd 		
					Fackförbund: Lärarnas Riksförbund
					Tidigare partikongresser: 0
Många vill anställa idag, men det finns brist på personer med den rätta kompetensen inom
många områden. Detta måste vi lösa! Då behöver vi fler riktade satsningar. Vi skall också
göra det lättare att byta karriär mitt i livet.
Vi måste tillbaka till vår egen grund och börja prata om ideologi. Vi behöver fokusera på
att berätta hur vi vill förbättra samhället. Vi behöver enas om vilken som är partiets nästa
stridsfråga, vad vi skall slåss för framöver.

Paul Weis, Lerum			Yrke: Ombudsman			

					
Fackförbund: SV Målareförbundet avd 3 Väst
					Tidigare partikongresser: 0
Det är viktigt att vi har som mål att ALLA som går ur gymnasieskolan har godkända betyg. Det ska också finnas möjlighet att läsa in betygen även senare i livet. Vi behöver värna
om de lärlingssystem som finns för de som är mer praktiska i sitt lärande.
Den Sv Modellen skall stärkas och utvecklas. Vi behöver stärka banden till arbetarrörelsen
och dess medlemmar. Vi behöver vara försiktigare med allas våra skattepengar. Även vår
sjukförsäkring behöver omformas, en sjuk ska inte behöva känna sig ifrågasatt.

Paula Örn, Ale			
Yrke: Föreståndare/Lärare
					Fackförbund: Lärarförbundet
					Tidigare partikongresser: 1
Vi behöver öka det naturliga flödet mellan yrkesverksamhet och studier under hela livet.
En viktig åtgärd är att anpassa anställningsmöjligheterna till att ha flera arbetsgivare eller
att bibehålla förmåner kopplade till anställningen under studier.
Vi måste öka representationen av våra väljargrupper, t.ex. utrikes födda, bland våra företrädare. Nya steg för att säkerställa jämställdhet och medlemsdemokrati behöver tas. Vi
måste våga hitta nya lösningar för framtiden istället för att blicka bakåt.

Renée Norgren Jeryd, Lerum

Yrke: Undersköterska/ombudsman
					Fackförbund: Kommunal
					Tidigare partikongresser: 3
Vi behöver en gymnasieskola som mer tittar på kommande arbetskraftsbehov och ett
modernt utbildningssystem. Vi har stor arbetskraftsbrist inom många branscher som
gymnasiet måste matcha sina utbud med. Vi behöver en vuxenutbildning mer nischad mot
bristyrken.
Vi är en folkrörelse, vi har alltid varit en folkrörelse och vi kommer alltid att vara en
folkrörelse. Och det skapar vi genom att medlemmarna känner tillit och delaktighet i det
vardagsnära politiska arbetet.

Sebastian Aronsson, Alingsås

Yrke: Lärare				
					Fackförbund: Lärarförbundet (TCO)
					Tidigare partikongresser: 0
Utbildning behöver syfta till mening för den enskilde och upplevas konkret, men också
visa på sin nyckelroll i ett demokratiskt samhälle. I en värld där allt mindre tas för självklart
måste skola och formell utbildning ges men också förtjäna sin plats.
Jag tror man verkligen måste våga släppa på vissa gamla ”självklarheter” inom partiet. Man
ska vara stolt för sin historia, men måste våga luta sig mot det man vill SKA hända, inte
det som redan har skett. Vi måste även våga vara konkreta.

Solveig Hallin, Mölndal		

Yrke: Sjukgymnast/vårdlärare
					Fackförbund: Lärarförbundet
					Tidigare partikongresser: 1
Utbildningssystemet måste vrida fokus från teoretiska kunskaper till en helhetssyn på
kunskap och elever. Att förmedla vårt samhälles värdegrund, att utveckla individanpassade
studier och validering samt möjlighet att göra delar av sina studier i praktik är viktigt.
Vi måste ta avstamp i vår grundläggande ideologi. Vi är demokratiska socialister. Våra väljare efterfrågar en tydlig linje där ett solidariskt samhälle är prioriterat framför marknadens
intressen.

Tina Hansen, Partille		

Yrke: Industriarbetare			
					Fackförbund: IF Metall
					Tidigare partikongresser: 0
Jag tror det är viktigt att prata mera om vilka olika yrken som finns. Att man är tydligt
informerar om vad som krävs av en i framtiden med tanke på digitalisering och automatisering. Att studera den svenska modellen samt fackets påverkan är också viktigt.
Jag tror att vi måste gå tillbaka till hur allt började och varför. Jag tror att man som väljare
blivit lite förvirrad vad man står i detta valet. Hur det ser ut i de politiska läget i landsting
samt region är också något som behöver informeras bättre om.

F R A M T I D S PA R T I E T I G Ö T E B O R G S O M R Å D E T

goteborgsomradet@socialdemokraterna.se | 0303- 102 50

